Halsjöbygdens älg & kronviltskötselområde

2002-10-24

Regler för hantering av fel skjutet djur samt hantering av ”Havre älg”
Vuxna djur som understiger 100 kg i slaktvikt skall räknas av som kalv på tilldelningen.
Kalvar som understiger 40 kg i slaktvikt räknas inte överhuvudtaget från tilldelningen.
Vid anmälan om djur som understiger dessa slaktvikter skall kontroll utföras av
förutbestämda kontrollanter.
Felskjutna vuxna djur som överstiger 100 kg i slaktvikt skall gå till försäljning, samt avräknas
nästkommande vuxentilldelning.
Om jaktlaget som har orsakat felskjutningen vill köpa djuret kan det då ske av ett pris av 50 kr
kilot/slaktvikt.
Besiktningsblankett ifylles på plats och lämnas till markägare
eller jakträttsinnehavare som kvittens på utförd kontroll.
Som slaktvikt räknas kropp som är urtagen flådd utan putsning från ev. skottskada.
Kroppen uppvisas hel eller i två halvor ( OBS inte i ¼ delar)
Vid fällvilt (Kron, Älg från tex. Omkring liggande A-omr. som faller i skötselområdet) under
icke jakttid i skötselområdet skall djuret gå till försäljning och förtjänsten skall tillfalla ÄSK
Omr. Kassa.
Omhändertagande av djuret skall om möjligt ske av resp. jaktlag. De ombesörjer transporter
och veterinärbesiktning av djuret samt som kontaktpersoner vid försäljning. Skälig ersättning
för transporter, besiktningar samt fällavgift bekostas av skötselområdets kassa.
Vid ev. problem med ovanstående kontaktas styrelsen eller Kontrollanterna.

Viltskador
Vid problem med så kallad ”Havre älg (kronvilt) på skador av skog och gröda. Skall
besiktning av skadorna ske av minst 3 st kontrollanter för godkännande. Kontrollanterna kan
tillsammans ge tillstånd på skyddsjakt direkt på plats. Styrelsen skall omgående informeras
vid ett sådant tillfälle.
Djur som fälls under så kallad skyddsjakt skall 50 % av djurets värde behållas av jakträtts
innehavaren / markägaren resterande 50% av djurets värde skall gå till skötselområdets kassa .
Om markägare/jakträttsinnehavare vill behålla hela djuret skall 50% av slaktvikten betalas till
skötselområdets kassa av ett pris på 50 kronor / kg.
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